Svensk förening för omvårdnadsinformatik

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022
Föreningen ska enligt stadgan främja medlemmarnas och hälso- och sjukvårdens gemensamma
intresse inom området e-hälsa med särskild inriktning mot omvårdnad och sjuksköterskans
professionella roll i vården. Arbetet omfattar att främja forskning, tillämpning och
kunskapsutveckling inom området e-hälsa, till exempel av begrepps- och terminologiutveckling,
omvårdnadsdiagnostik, e-hälsotjänster, utbildning och andra frågor.

Långsiktigt mål/vision
Att sjuksköterskor ska ha tillgång till digitala verktyg som stöder en personcentrerad, teambaserad,
säker och evidensbaserad omvårdnad samt ett ständigt förbättringsarbete.

Det sker genom att:
1. Främja tvärprofessionellt samarbete inom e-hälsoområdet och aktivt delta i olika nätverk
inom området, såväl nationellt som internationellt.
2. Bidra till att utveckla och sprida kunskap om omvårdnadsterminologin International
Classification of Nursing Practice (ICNP) som ett verktyg för uppföljning och utvärdering av
omvårdnad och dess kvalitet med individens behov i fokus.
3. Medverka i fortlöpande arbetet med att integrera ICNP i Snomed CT som en del av det
Nationella Fackspråket, vilket förvaltas av Socialstyrelsen.
4. Lyfta fram andra aspekter av informatik som påverkar sjuksköterskors arbete som till
exempel e-hälsosystemens användbarhet, utbildning i e-hälsa, digitala verktyg för patienters
egenvård, vård på distans och beslutsstöd inom omvårdnad.
5. Samverka med och stödja Svensk sjuksköterskeförening (SSF), Vårdförbundet och sektioner,
nätverk och föreningar inom Svensk sjuksköterskeförening i frågor som rör föreningens
kompetensområden.
6. Bedriva strategisk påverkan gentemot beslutsfattare, i syfte att skapa förståelse för vikten av
omvårdnadsinformatik och de förbättringsbehov som finns inom svensk e-hälsa.
7. Bedriva strategisk påverkan gentemot Sveriges lärosäten för högre utbildning i syfte att
skapa förståelse för vikten av att omvårdnadsinformatik och e-hälsa införs som del i
utbildning på grund- och avancerad nivå inom utbildningsområdet omvårdnad
8. Förvalta, sprida och vid behov revidera Kompetensbeskrivningen hälsoinformatik för
sjuksköterskor.
9. Arrangera en konferens/år med aktuellt ämne inom området.
10. Kommunicera och ha dialog med medlemmar samt informations- och kunskapsspridning via
sociala medier, föreningens webbplats samt vid konferenser och möten.
För att genomföra ovanstående ska föreningsstyrelsen prioritera att skapa mötesforum,
arbetsgrupper och nätverk inom de viktigaste områdena för att aktivera fler medlemmar och driva
frågorna framåt.
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